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ALVALADE
Junta de Freguesia

Exmo. (a). Senhor(a) Vogal da

Junta de Freguesia de Alvalade

Lisboa, 11 de setembro de 2019

Assunto: Convocatória de Reuniâo Ordinária

Cumpre, no âmbito das disposições legais aplicáveis, convocar V. Exa. para a Reunião

Ordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 16 de setembro de 2019,

pelas 19hOO, nas instalações da Junta de Freguesia de Alvalade, sitas na Rua Conde

de Arnoso, n.º 5-B, 1700-112, Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1- Apreciação, discussâo e votaçâo da Proposta n.º 282/2019, relativa ao apoio

financeiro ao Núcleo Cicloturista de Alvalade, destinado à renovaçâo de equipamentos

desportivos, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos;

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 283/2019, relativa à decisão

de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisiçâo de serviços de apoio à

ação educativa" - Processo n.º 35/AJ/JFA/2019, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela;

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 284/2019, relativa à

ratificaçâo da Informação n.º INF/152/DA/2019, contendo a decisão de apoio não

financeiro, sob a forma de cedência de sala ao Partido Socialista, subscrita pelo Vogal

Mário Branco;

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 285/2019, relativa à

modificação da repartiçâo de encargos no âmbito do procedimento referente à

"Aquisição de uma lavadora mecânica extracompacta de classe de 2.000 litros de

capacidade e de duas varredoras mecânicas compactas de classes de 1 rn3 e de 2 m3

de capacidade, movidas a diesel" - Processo n.º 66/CPI/JFA/2015, subscrita pelo Vogal

Mário Branco;
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Ponto 5 - Apreciação, discussâo e votaçâo da Proposta n.º 286/2019, relativa à

homologação da avaliaçâo final do período experimental da trabalhadora Dalila Marina

Fernandes Castro e Silva, subscrita pelo Vogal Mário Branco;

Ponto 6 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 287/2019, relativa à decisâo

de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de mobiliário para o piso

- 1 do Centro Cívico Edmundo Pedro" - Processo n.º 36/AJ/JFA/2019, subscrita pelo

Tesoureiro;

Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 288/2019, relativa à decisão

de contratar no âmbito do procedimento referente à "Empreitada de Conservação e

Reparação dos Imóveis sob Gestâo da Freguesia de Alvalade" - Processo n.º

33/CPR/JFA/2019, subscrita pelo Tesoureiro;

Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 289/2019, relativa ao apoio

financeiro e não financeiro à Associação de Apoio à Mulher Com Cancro da Mama,

subscrita pelo Presidente e pelo Vogal Pedro Bastos;

Ponto 9 - Apreciaçâo, discussâo e votaçâo da Proposta n.º 290/2019, relativa ao pedido

de apoio nâo financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Centro Paroquial de

Sâo Joâo de Brito, subscrita pelo Presidente;

Ponto 10 - Apreciação, discussâo e votação da Proposta n.º 291/2019, relativa ao

pedido de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro à Associação de

Beneficência Casas de São Vicente de Paulo, subscrita pelo Presidente.

'k

O Presidente

Q,'L
José António Borges
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